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• Landelijk initiatief: 2014-2019

• Digitale vragenlijst

• Situatie in beeld brengen

• Persoonlijk overzicht “Mijn Kwaliteitsmeter”
• Kracht van volume x kracht van persoonlijk verhaal

• Ruim 32.000 deelnemers

Verschillende mogelijkheden:

• Zelfstandig invullen 

• Hulp bij invullen 

• Observatiemethode
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Rode lijn vragenlijst

• Hoe gaat het met u?

• Wat is daarbij voor u belangrijk?

• Kunt u leven zoals bij u past?

• Hoe waardeert u daarbij uw omgeving en zorg?

– Wat gaat goed? 

– Wat kan beter?
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Wat gebeurt er met de uitkomsten?

• Deelnemer ontvangt persoonlijk overzicht

• 2x per jaar landelijke beleidsrapportage

• >10 deelnemers: gemeentepagina op de website

• >300 deelnemers: gemeenterapportage

• Rapportages op verzoek (afstemming voor start)
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Kwaliteit van leven & gezondheid

Weinig leeftijdseffect vanaf 65+ 

Fase gebonden gezondheidsrisico’s

• Nog ‘even’ doorwerken

• Zo lang mogelijk zelfstandig wonen 

• Zorgafhankelijk worden 

• Laatste levensfase(n)
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65+  leven met een aandoening

Vitaal ouder worden?

Ik voel me nooit  / soms fit genoeg om te doen wat ik wil

• 7% van de 65-plussers zonder diagnose heeft beperkte 
energie 

• 42% van de 65-plussers met een diagnose heeft 
beperkte energie
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65+  zorgen voor een ander
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De gewone dagelijkse dingen weet 
ik nog goed te regelen. Het verzorgen 

van mijn echtgenoot kan beter. Hij 

gaat  langzaam maar zeker achteruit. 

Ik mis ontspanning en omgaan met 

familie en vrienden. Heb het gevoel 

dat ik wat geïsoleerd raak.



Kunt u leven zoals bij u past?

• Gaat goed - zoals 
het nu is

• Kan beter - met 
beter passende hulp 
of hulpmiddelen

• Het gaat niet goed –
ik zie geen andere 
oplossing
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Belemmeringen in het dagelijks leven
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Deelnemers 65+



Passende oplossingen? 
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65+



Wat zijn de gevolgen?

Mensen die op 4 of meer gebieden geen passende 
oplossing hebben voor hun belemmeringen hebben minder 
vaak positieve ervaringen (nooit of soms) op het vlak van:

• Zich nuttig voelen (50%)

• Balans tussen inspanning en ontspanning (47%)

• Iets voor andere kunnen betekenen (42%)

• Balans tussen alleen zijn en mensen om zich heen 
(41%)
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Beter oud ?

• Passende oplossingen voor belemmeringen

• Sociale contacten en een rol in het sociale leven

• Voorkomen: “ik zie geen oplossing meer”
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Wat kunt u doen?

Mensen uitnodigen tot:

• Eigen situatie in beeld brengen 

• Bespreekbaar maken: wat gaat goed, wat kan beter

• Samen zoeken naar best passende oplossingen

• Beter oud ?

– Nadenken over de toekomst

– In gesprek blijven over kwaliteit van leven
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Bedankt voor uw aandacht

Heeft u vragen of wilt u reageren? 

Wilt u meedoen en de vragenlijst invullen?

Wilt u als organisatie aan de slag?

www.mijnkwaliteitvanleven.nl

redactie@mijnkwaliteitvanleven.nl
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